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Občanů Vlachovic a Vrbětic
www.vlachovice.cz

Květen 2017

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,

ZPRÁVY Z RADY OBCE VLACHOVICE

v minulém čísle jsem psal, jak jsme se rozloučili se zimou a
přehoupli se do jara. Bylo to předčasné. I příroda už se probudila,
rozkvetly některé stromy a nečekaně se nám vrátila zima. Snad
v květnu všechno krásně rozkvete a počasí nás nepřekvapí zimou.
Vždyť kveten je lásky čas.
Už nějaký čas jsem se nevyjadřoval k otázce muničních skladů.
Práce pyrotechniků stále pokračují. Pomalu se dokončuje průzkum
a čištění kolem skladu č. 16 a v květnu se pyrotechnici přesunou ke
skladu s číslem 12. Zhruba v srpnu zde budou znovu pomáhat
vojenští pyrotechnici, takže kromě pohybu policejních a hasičských
aut se u nás budou pohybovat i vojáci. Už jsme se těšili, že budou
práce v tomto roce dokončeny, ale zima tento termín posunula do
roku 2018. Budeme přát všem, co se podílí na pracích ve skladech,
ať jim přeje počasí.
V květnu si připomeneme několik
svátků a akcí. Začínáme Svátkem
práce, potom si připomeneme
konec druhé světové války a
v polovině května Den matek.
Tady bych rád popřál všechno
nejlepší všem maminkám k tomuto nejkrásnějšímu svátku. Hasiči
v květnu postaví máj a potom uspořádají kácení a myslivci
uspořádají velkou výstavu spojenou se svěcením praporu a
základního kamene pomníčku „SVATÉHO HUBERTA“. O dalších
akcích se dozvíte v dalších článcích. Přeji vám krásné květnové dny.



RO souhlasí se zapojením do nabídnuté celorepublikové
výstavy MÁ VLAST se spoluúčastí 4500 Kč. Výstava bude
putovat po desítkách českých měst. Vlachovicím byla
účast nabídnuta za titul Lidová stavba roku 2016.



RO schvaluje zakoupení nového sekacího traktůrku Stiga
v částce cca 75 000 Kč od firmy Smetana Vizovice.



RO schvaluje zveřejnění nabídky možnosti čerpání půjček
z Fondu rozvoje bydlení dle schválené směrnice.



RO souhlasí se zakoupením čistícího stroje podlah do KD
Vlachovice.



RO Vlachovice souhlasí dle výpočtu ceny vodného se
zvýšením ceny vody na rok 2017 na 45 Kč. (tato částka je
stále nižší než vypočtené náklady obce Vlachovice za 1 m3
vody).



RO se zabývala provozem obou knihoven a navrhuje ve
spolupráci s vedoucí knihoven podpořit a rozšířit služby
v obou knihovnách.



RO Vlachovice doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění
směny obecních pozemků 1973/2 a části pozemků
1973/1, 2814/2 a 2753 v k. ú. Vrbětice za pozemky
2814/30, 2814/29, 2814/28 (pozemky budou muset být
naceněny).



Byla podána žádost o schůzku s premiérem ohledně
budoucnosti muničních skladů.



Probíhala diskuze o finančním podílu stavebníků při
zavádění ZTV, inženýrských sítí k jejím stavebním
pozemkům. V některých okolních větších obcích je přesně
nastavený systém spoluúčasti stavebníků. Jejich systém
financování bude zjištěn a do budoucna bude zváženo
zavedení těchto pravidel i v naší obci.



Nový zakoupený zvon pro vrbětickou zvoničku bude
obsahovat text: 1835 - 2017, Vrbětice *Pax et bonum*
(pokoj a dobro).

S pozdravem a přáním krásných dnů,
Zdeněk Hověžák – starosta obce

PRÁCE V OBCI V MĚSÍCI DUBNU
V minulém měsíci jsme zahájili zpevňování ploch u sběrných míst
pro kontejnery na tříděný odpad. Na plochu sběrného místa
pokládáme zámkovou dlažbu tak, aby s kontejnery byla dobrá
manipulace. Zpevňování proběhlo na Zábraní a ve Finských
domcích. Nyní rekonstruujeme sběrné místo u pí. Reiterové. Ve
Vrběticích ve středu obce jsme opravili část chodníku, který byl ve
špatném stavu. Pokračovaly další práce na dětském hřišti.
Zabudovali jsme zde nové odpadkové koše, vysazovali okrasné
stromky, keře a provedli terénní úpravy. V lesích naši zaměstnanci
sadili stromky, v Mladém háji vysadili 3200 dubových stromků a ve
Vrběticích v lokalitě Lések zatím 800 stromků. Zde bude výsadba
ještě pokračovat.
Ladislav Obadal

Radek Fryzelka

PRVNÍ ZÍSKANÉ DOTACE V ROCE 2017
V dubnu 2017 jsme se dozvěděli první výsledky našich žádostí o
dotaci. Většina nás potěšila, neboť byly úspěšné, jeden z nich
podpořen nebyl.
Prvním podpořeným projektem je - DĚCKA, RODIČE I DĚDA, VE
VRBĚTICÍCH SI HRAJÍ A CVIČÍ ZVESELA. U hasičského areálu ve
Vrběticích by vznikly různé herní, sportovní a posilovací prvky.
Hlavní myšlenkou je, aby zde mohli v klidném prostředí trávit volný
čas nejen děti, ale hlavně mládež a celkově lidé napříč generacemi.
Byly by zde kromě několika dětských herních prvků, například trojhoupačky, převažovací houpačky, kolotoč, šplhací prvky, hlavně
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speciální posilovací a fitness work-out prvky
pro mládež, dále lavice na sedy lehy, běžecké
lyže, bradla, surf, lavičky, koše apod. Celkové
náklady by činily 533 980 Kč, přičemž
schválená dotace by činila 373 000 Kč.
S realizací bychom započali během léta.
Druhý úspěšně schválený projekt jsme podali do výzvy - Podpora
zapojení generací do komunitního života v obci. Projekt se jmenuje
KULTURNĚ A SE ZPĚVEM. Jedná se o úpravy prostor 1. podzemního
podlaží v KD Vlachovice za účelem jejího lepšího a příjemnější
využití pro spolkovou činnost a setkávání se občanů. Výstupem
projektu budou tři zrekonstruované prostory v 1. PP pro zázemí
spolkové činnosti s kvalitními akustickými vlastnostmi. Celkové
předpokládané náklady by činily 328 100 Kč, z toho požadovaná
dotace z MMR by byla 229 000 Kč. Projekt se bude realizovat
nejspíše během podzimu 2017.
Nejmenší projekt z vyhlášené výzvy na prezentaci úspěšných
projektů v obcích. PROJEKT VLACHOVICE – HISTORIE A
SOUČASNOST VENKOVA, bohužel schválen nebyl, nebude tudíž
v tomto roce realizován.
Výsledky žádostí u ostatních projektů nejsou ještě oficiálně
potvrzeny. Některé další se určitě dozvíme během května.
Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE




Římskokatolické farnosti Vlachovice jsme pomáhali
vypracovat projekt a žádost o dotaci na finální fázi opravy
památkově chráněného kamenného opevnění kostela
z 16. stol. Minulý rok byla opravena samotná kamenná
zídka, v tomto roce by došlo k opravě samotné koruny
zídky a zastřešení. Celková poslední fáze opravy by vyšla
na 200 086 Kč. Přičemž požadovaná dotace z Ministerstva
kultury by činila 134 000 Kč.
Na Vlachovsku se po dlouhých letech znovu objevili vzácní
chránění vlci, chovateli ovcí Pavlu Šeligovi u Vrbětic,
bohužel strhli 8 ovcí. To že se opravdu jednalo o vlky,
potvrdili podle stop odborníci z CHKO. Není ovšem důvod
k žádným obavám, vlci jsou velmi plachá zvířata, hlavně
pokud ucítí v blízkosti lidskou přítomnost. Vlci byli
spatřeni v posledních měsících i v jiných částech
nejsevernější části Bílých Karpat - v Rudimově, Sidonii,
Vyškovci a samozřejmě i v Beskydech. V minulosti byla
populace vlků na Valašsku poměrně početná. K jejich
prudkému vyhubení ale došlo v 18. a v 19. stol. Poslední
ulovený vlk v blízkosti Vlachovic, byl u řeky Vláry, a to dle
záznamů v polovině 19. stol.
Radek Fryzelka

„ZAHOĎ TO NA ZEM, ŠAK OBEC TO UKLUDÍ !“
Tuto „výchovnou“ radu a poučení sdělila jedna
vlachovická maminka svému dítěti, když šla po
chodníku. Nevěřili jsme svým uším… Bohužel
tato skutečnost odráží stav chování některých
rodičů nejen vůči pořádku v obci a zároveň
odráží způsoby (ne)výchovy svých dětí. Že by - jaká matka, taká
Katka, jaký otec, taký syn…? Ale nechceme se v tomto článku bavit
o výchově, zdravení druhých lidí, pomoci ostatním, apod. – což jsou
rovněž ožehavé aktuální věci, které se k danému tématu stahují, ale
jen o pořádku v obci.
Již roky obec zajištuje pravidelný úklid po obci. Většinou dvakrát
týdně naše pracovnice obejdou obec a posbírají odpadky. Ovšem
zdá se, že přestože přibylo a ještě i přibude odpadkových košů a
zvětšila se osvěta na toto téma, situace se nelepší Například na
novém, ještě nedokončeném dětském hřišti, se jeden den uklidí a
druhý den to znovu vypadá jak na skládce odpadů. Obaly od

brambůrků, tyčinek, žvýkaček, plechovky od pro děti nevhodných
energetických nápojů atd. Nedělají to i vaše děti?
Za to, jak naše, Vaše Vlachovice- Vrbětice vypadají, neodpovídá jen
obecní úřad, ale především vy občané! Co pomůže, že obec pořídí
nové venkovní odpadkové koše a několikrát týdně dělá úklid po
obci, když někteří občané hází odpadky všude okolo. Ve středu
obce, na okrajích obce, v lese, i okolo cest, okolo hřbitova i
parkovišť…
Chceme Vás požádat, abyste se snažili vlastním příkladem a
příkladem před našimi dětmi udržovat nejen naši obec v čistotě,
pořádku a pěkném vzhledu. Učme děti pořádku již od mala. Mnozí
tak činí a mnohokráte jim za to děkujeme. Děkujeme všem, kteří se
starají o pěkné okolí svých domů, zahrádek. Děkujeme všem, kteří
se neštítí zvednout po nějakém „hloupém, nerozumném člověku“
nepořádek z chodníku, nebo i plastovou láhev z lesa. Děkujeme
všem, kteří se starají o svoji obec a nejen o svůj pozemek. Vždyť i
sebekrásnější dům se zahradou, který by byl umístěný mezi
odpadky, by nebyl příjemným místem k životu. Vzhled a čistota naší
domovské obce v mnohém vypovídají o nás samotných. A jací
chceme být sami před sebou i před ostatními?
Radek Fryzelka

MYSLIVECKÝ SPOLEK VALAŠSKO VLACHOVICE
Myslivecký spolek Valašsko Vlachovice přijal po pěti letech nabídku
Okresního mysliveckého spolku Zlín na pořádání Chovatelské
přehlídky zvěře ulovené v roce 2016 v okrese Zlín. Když jsme tuto
akci pořádali před pěti lety v roce 2012, napsal v pochvalném
článku v časopise Myslivost jeden z významných slovenských hostů,
že ve Vlachovicích „bolo v tom čase najvjac poľovníkov na meter
čtvorcový v celej Českej republike“. No a něco podobného můžeme
očekávat i letos. Chovatelská přehlídka bývá každoročně akcí, kde
se sejdou myslivci z celého okresu, okolí i ze Slovenska a hodnotí,
co se v minulém roce ulovilo. Vlachovice jako pořadatel patří
k nejlepším honitbám okresu. Byl tady uloven nejsilnější kňour,
který má zlatou medaili, také jeden zlatý a dva stříbrní mufloni a
stříbrný a bronzový daněk. Co do počtu lovu divočáků jsme na
prvním místě v okrese Zlín. Chci vás tímto pozvat na jedinečnou
akci, která se bude konat od soboty 6.5. do úterka 9.5. Můžete tam
vidět kvalitní trofeje, ochutnat zvěřinová jídla a nasát „zelenou“
atmosféru. Pro tuto přehlídku je vydán katalog, kde jsou zapsány
všechny trofeje, úvodní článek k tomuto vytvořil náš předseda
Ondrej Šamaj, který si můžete v předstihu přečíst.
Ing. Václav Obadal, Myslivecký hospodář

Vážení spoluobčané, kolegové myslivci, přátelé
přírody a myslivosti. Dovolte mi, abych Vás
jménem MS Valašsko Vlachovice pozval na
chovatelskou přehlídku zvěře ulovené v okrese
Zlín za rok 2016-2017.
Náš myslivecký spolek Valašsko Vlachovice
vznikl v roce 1980 sloučením MS Vlachovice a
MS Vrbětice. V současnosti má MS 31 členů z Vlachovic, Vrbětic a
okolí. Hospodaříme v honitbě pronajaté od HS Vlachovice, která má
rozlohu 2039 ha. Z důvodu čistění oblasti po výbuších v muničních
skladech v roce 2014 nebylo až do loňského roku možné vykonávat
právo myslivosti na 200 ha. Nyní již můžeme alespoň na 100 ha
do této oblasti vstupovat, druhou polovinu však stále
obhospodařovat nelze.
Každoročně náš MS pořádá množství různých akcí jak pro příznivce
myslivosti, tak pro širokou veřejnost. Prostřednictvím těchto akcí se
snažíme myslivost přibližovat zejména dětem a mládeži. Proto
pravidelně pořádáme ve spolupráci s obcí Vlachovice a ZŠ
Vlachovice například Dětský den. Mezi další oblíbené kulturní akce
patří například tradiční Myslivecký ples nebo Hodová zábava.
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V poslední době se zaměřujeme na oslovení mladé generace také
díky spolupráci s Farním úřadem Vlachovice, jelikož jsme v roce
2015 přijali mezi členy MS duchovního správce farnosti P. ICLic.
ThLic. Františka Cincialu. I díky němu je u nás zdárně nakročeno
k obnově Mysliveckého kroužku, který, jak věříme, pomůže přivést
k myslivosti a lásce k přírodě ty, kteří by se mohli o zvěř v naší
honitbě starat v budoucnu. Dále plánujeme ve spolupráci s FÚ
Vlachovice a obcí Vlachovice zbudovat Posezení u sv. Huberta na
Hradišťku, kde by se výhledově konalo např. zahajování lovecké
sezóny. Pro důstojnou reprezentaci Hubertova cechu na různých
akcích jsme se rozhodli také pro pořízení mysliveckého praporu. Při
zahajování této chovatelské přehlídky bude prapor požehnán, spolu
se základním kamenem již zmíněného Posezení u sv. Huberta.
Věříme, že i tato věc pomůže ke zviditelnění tohoto krásného
koníčku.

ochotně a rádi pomohli vytvořit pro děti prima večer a zážitky a už
teď se těším na další nocování.
Knihovnice Dana Lišková

ŽIVOT NA VLACHOVSKU V DUBNU 2017
Klepáči z Vlachovic - Velikonoce 2017 – pánem byl Ondřej Kašša, dalšími
klepáči byli: Marek Straka, Vojtěch Ovesný, David Hrbáček, Mirek Kudela,
Pavel Rak, Vojta Rak, Ondřej Kašša a Jakub Gbelec.

Vážení návštěvníci, dovolte mi závěrem popřát Vám příjemné a
poučením naplněné chvíle strávené na této chovatelské přehlídce.
Do nadcházející lovecké sezóny pak hodně loveckého štěstí, zdraví a
pěkných chvil strávených v přírodě. Myslivosti zdar!
Ondřej Šamaj – Předseda MS Valašsko Vlachovice

NOC S ANDERSENEM 2017
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny chtějí
probudit zájem dětí o čtení, zažít dobrodružství i skvělou zábavu při
spaní v tak trochu netypickém prostředí. Touto akcí pořádanou na
počest slavného pohádkáře vrcholí Březen - měsíc knihy a čtenářů.
Tématem letošního ročníku byl Čtyřlístek, veselý barevný komiks
napínavých příběhů o čtyřech nerozlučných zvířecích přátelích,
dobře známý i generaci dnešních rodičů. Právě jednoduché
obrázkové čtení totiž dokáže přitáhnout k četbě i děti, které by
dokázal těžší text odradit.

Vynášání Moreny z 2. 4. 2017 na Vlachovském muzeu. Bylo krásné počasí
a přišlo hodně lidí. Tuto povedenou akci si pro Vás připravili Vrbětčanky ve
spolupráci s Dokopyjánkem a sdružením DOKOPY.

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC BŘEZEN
Gratulujeme rodičům k narození děťátka
Letošní nocování proběhlo v pátek 31. 3., zúčastnilo se celkem 25
dětí různých věkových kategorií, protože ať malý nebo odrostlejší
čtenář, všechny spojovala dobrá nálada a chuť soutěžit, zažít
dobrodružství. Naše zahájení bylo netradiční od předešlých ročníků,
šli jsme společně do přírody, posedět u táboráku, opéct si něco
dobrého a zahrát si společně různé hry. S ubývajícím světlem a
příchodem noci jsme se vydali do knihovny. Nechyběla ani tradiční
stezka odvahy, některé děti se trošku bály, jiné se nemohly dočkat,
všichni ji nakonec zdárně prošli. V knihovně jsme si společně
přečetli jednu andersenovskou pohádku O Malence a večer
pokračoval v hrách a soutěžích. Následovala tradiční módní
přehlídka, na kterou letos mimo Fifinek ze Čtyřlístku zavítala i
kapela Kiss anebo překrásné černé kočičky, celou show uváděl
veleznámý návrhář Roger se svými asistenty, všichni jsme si užili
spousty zábavy. Bylo už hodně po půlnoci, ale nikomu se ještě
nechtělo spát, takže uložit 25 nocovníků se zdál těžký úkol, ale
přece jenom......Noc s Andersenem je jednou za rok. :). Pokud
budete chtít vidět fotografie z celého večera, můžete si
prohlédnout fotogalerii knihovny, která je přímo na webových
stránkách Obecní knihovny nebo obce. Děkuji všem, kteří tak

29. 3. 2017
Marie Tomášová, Vrbětice

15. 3. 2017
Aneta Hurtová, Vrbětice

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU VZPOMÍNÁME

23. 3. 2017 – Tarabus František,
Vlachovice 254 – nedožitých 91 let
Odhlášeni – 0, Přihlášeni – 1 občan
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026
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VZPOMÍNÁME
2. května 2017 by se p.
Marie Hudková, roz.
Berčiková, dožila 90 let.
S láskou vzpomíná
rodina.

„PRODÁM, KÚPÍM, DARUJU, ZTRÁTY…“
1. Prodám levně kábl 20 m, guma, 380W s koncovkami, Ruman
Antonín, Vlachovice 201, tel 603725289
2. Koupíme starší, levný kočárek (okolo domu) tel:605143539
3. Před KD Vlachovice byl nalezen mobilní telefon ACER v koženém
obalu, kdo telefon postrádá, ať se přihlásí na OÚ Vlachovice.
3. Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně PRONAJME
(PRODÁ) 2. nadzemní podlaží nákupního střediska
VLACHOVICE. Bližší info na tel. 774 200 123.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ KVĚTEN 2017
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